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VRIJWILLGERS IN DE BLOEMETJES GEZET TIJDENS BEDANKINGSFEEST 
 
Tijdens het jaarlijkse bedankingsfeest in woonzorgcentrum Minnewater werden de vrijwilligers van 

het OCMW in de bloemetjes gezet. De genodigden werden getrakteerd op een kaasbuffel terwijl 

een DJ voor de ambiance op de dansvloer zorgde. OCMW-voorzitter Dirk De fauw: “Vrijwilligers 

zijn van onschatbare waarde voor onze organisatie maar vooral voor de bewoners, gebruikers en 

hun familie.”  

 

Het vrijwilligersfeest is de voorbode van de internationale dag van het vrijwilligerswerk op 5 

december. Tijdens die dag wordt aandacht gevraagd voor de inzet van ruim 700.000 vrijwilligers in 

Vlaanderen, 100.000.000 vrijwilligers in Europa en 971.000.000 miljoen vrijwilligers wereldwijd. 

De zes woonzorgcentra en twee dagverzorgingscentra van het OCMW kunnen het ganse jaar door 

rekenen op de inzet van meer dan 260 vrijwilligers.  Ze worden ingeschakeld voor tal van activiteiten 

zoals de begeleiding van groepswandeling, een ritje met de duo-fiets, kleine boodschappen of 

eenvoudigweg om een babbeltje te slaan. 

Voorzitter De fauw: “Vrijwilligers bieden een aantoonbare meerwaarde in de realisatie van onze 

opdracht om het verblijf van de senioren zo aangenaam mogelijk te maken. De extraatjes die zij 

leveren dragen immers bij tot de verbetering van de levenskwaliteit van de senioren.  

Het is een open deur intrappen als ik zeg dat onze maatschappij niet meer zonder de inzet van 

gemotiveerde vrijwilligers kan. We beseffen maar al te goed dat die inzet niet vanzelfsprekend is. Het 

vraagt immer flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Maar altijd ontstaat er een verbondenheid en 

wederzijds respect tussen de vrijwilliger en de bewoner.”  

 

Als blijk van waardering kregen de genodigden elk nog een attentie mee naar huis.  In navolging van 

een vorming EHBO die in het voorjaar werd georganiseerd, werd dit jaar gekozen voor een handig 

EHBO setje. 
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Een digitale versie van deze tekst is verkrijgbaar via:  

alexander.vandesompele@ocmw-brugge.be 

communicatieambtenaar OCMW Brugge 

tel. 050 32 73 18 

 

Voor meer informatie over het bedankingsfeest: 
 

Christel Hernou,  
verantwoordelijke Animatie woonzorgcentra 
christel.hernou@ocmw-brugge.be 

tel. 050 32 76 55 
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